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Multidrug resistant organisms (MDROs)
One size fits all?

• Tiltak vil avhenge av;
Prevalens
Smitteveier
Virulens
Reservoar
Resistens mekanismer



Forekomst i Norge

Meldte tilfeller av Methicilliln Resistente Staphylococcus aureus (MRSA)

Elstrøm et al. PLOS ONE 2018. 



Forekomst i Norge

Meldte tilfeller av MRSA

Elstrøm et al. PLOS ONE 2018



Forekomst i Norge
Andel extended spectrum betalactamase (ESBL)-produksjon i kliniske isolater av E. 
coli og Klebsiella spp.

NORM/NORM-VET 2017



Forekomst i Norge
Meldte tilfeller av vankomycinresistente enterokokker (VRE) i Norge; 6 % smittet 
utenfor Norge

Elstrøm et al. PLOS ONE 2018. 



History of Guidelines 
for Isolation 
Precautions in 
Hospitals



CDC - Oppdaterte anbefalinger for isolering 2007

• Å forene tidligere anbefalinger for isolering av 
smittsomme sykdommer og tiltak ved eksponering 
for blod og andre kroppsvæsker 

• Introduksjon av standard precautions
Alle kroppsvæsker, sekreter og ekskreter behandles 

som mulig smitteførende uavhengig av smittestatus hos 
pasienten 

• Hensiktsmessige anbefalinger for tiltak ved luft-, 
dråpe- og kontaktsmitte kom i tillegg 



CDC - Oppdaterte anbefalinger for isolering 2007

Forutsetninger for å hindre smittespredning i helsetjenesten

• Administrative tiltak

• Tydelig beskrevet ansvarsområde og tilstrekkelig bemanning av smittevernpersonell

• Smittevernkontakter på postnivå

• Tilstrekkelig bemanning av sykepleier på postnivå

• Mikrobiologiske laboratorie støttefunksjoner

• Implementering/Måling av etterlevelse til faglige anbefalinger innen smittevern

• Overvåking av helsetjenesteassosierte infeksjoner

• Systematisk opplæring av personell, pasienter og pårørende



Basale smittevernrutiner

Hensikt

• Gjelder ved arbeid med alle pasienter uavhengig av mistenkt eller bekreftet 
diagnose eller antatt infeksjonsstatus

• Beskytter helsepersonell mot smitte og forebygge smitte til og mellom pasienter

• Alle kroppsvæsker (blod/sekreter/ekskreter) unntatt svette, ikke-intakt hud og 
slimhinner kan potensielt inneholde smittestoffer

• Anvendelse bygger å situasjonsbetinget risikovurdering
Type pasientkontakt
Graden av forventet eksponering for smittestoffer



Basale smittevernrutiner

Innhold

Håndhygiene
Hostehygiene
 Pasientplassering
 Personlig beskyttelsesutstyr (hansker, munnbind, øyebeskyttelse, frakk)
Håndtering av pasientnært utstyr
Miljørettede tiltak 

• Renhold/desinfeksjon utstyr/areal
• Avfall 
• Tekstiler

 Trygg injeksjonspraksis/forebygging av stikkskader
Antisepsis (huddesinfeksjon)



Tiltak for å forebygge smittespredning i Norge 

Generelle anbefalinger

• Bruk av isolering av pasienter for å forebygge smittespredning i helseinstitusjoner 
(2004)

• Basale smittevernrutiner (2009) 
• https://www.fhi.no/sv/forebygging-i-helsetjenesten/smittevern-i-institusjoner/generelle-smitteverntiltak/



Tiltak for å forebygge smittespredning i Norge 

Resistente mikroorganismer

• Forskrift om forhåndsundersøkelse av arbeidstakere innen helsevesenet –
antibiotikaresistente bakterier (1996)

• MRSA veilederen (2004, oppdatert i 2009)
• https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2009-og-eldre/mrsa-veilederen.pdf

• Ingen tilsvarende anbefalinger overfor andre resistente bakterier som VRE, 
ESBLcarba



Henvendelser fra helsetjenesten

• 1626 henvendelser registrert i perioden f.o.m. 
2011 t.o.m. 2017

• 89% av henvendelsene gjaldt MRSA



MRSA-forekomst blant helsepersonell ved smitteoppsporing i sykehus

Tidsskr Nor Legeforen 2018 doi: 10.4045/tidsskr.17.0364 

• Bakgrunn
Kartlegging av screening for MRSA blant pasienter og helsepersonell og hyppighet for smitte til 

helsepersonell

• Metode
Retrospektiv observasjonsstudie i åtte helseforetak  (14 sykehus) i perioden 2012 – 2015

• Resultater
• 10142 ansatte screenet;
31 positive for MRSA (0.31%)
19 ansatte hadde samme stamme som indekskasus (0.19%)

• Konklusjon
• Smitteoppsporing for MRSA har et betydelig omfang i norske sykehus
• MRSA påvises sjelden hos helsepersonell i forbindelse med smitteoppsporing



Infeksjonsforebyggende tiltak

Bryte smittekjeden

• Fjerne smittekilden dersom det er mulig 
• Isolere smittekilden 
• Gi arbeidstakerne opplæring i sikre arbeidsrutiner
• Bruke personlig beskyttelsesutstyr  
• Tilby vaksiner dersom dette finnes 



Vertikale vs. horisontale tiltak?

Modified from Int J Infect Dis 2010;14(suppl 4):S3–S5



Hvordan møte utfordringene?

Hva er den relative kost-nytteverdien av vertikale vs. horisontale tiltak?

• Vertikale tiltak 
Retter seg mot spesifikke mikroorganismer (MRSA) 
Forebygge smittespredning fra koloniserte til andre pasienter gjennom aktiv 

overvåking/screening av definerte risikogrupper

• Horisontale tiltak 
Retter seg mot smittespredning generelt uavhengig av mikroorganisme 
Sykdommer definert inn i grupper avhengig av epidemiologiske særtrekk eller 

smittemåter 
Avhenger ikke av pasientspesifikke forhold

Infect Control Hosp Epidemiol 2014;35(7):797-801



Vertikale tiltak

Bakgrunn

• Retter seg mot spesifikke mikroorganismer/grupper av mikroorganismer ofte 
basert på aktiv screening

• Resistente mikroorganismer har felles epidemiologiske særtrekk

• Kolonisering forutgår infeksjon
• Asymptomatiske bærere er i flertall og fungerer som en kilde til smittespredning

• Kost-nytte avhenger av endemiske situasjonen
• Lav forekomst – høy kost-nytteverdi

• Effektiv for MRSA men ikke andre gram negative bakterier (VRE)



Horisontale tiltak

Horisontale tiltak

• Må ta utgangspunkt i lokale forhold (mikrobiologi/resistens)

• Har fokus på alle mikroorganismer
Redusere unødvendig bruk av invasivt utstyr
Bedret etterlevelse til håndhygiene og hanskebruk
Bedret renhold/desinfeksjon
Antibiotikastyringsprogram
Universell dekolonisering (bading med klorheksidin) – primært i 

intensivavdelinger



Horisontale tiltak

Miljørettede tiltak

• Overflater spiller en sentral rolle i smittespredning; Clostridium difficile, VRE, 
MRSA, Acinetobacter baumanii og norovirus

• Mikroorganismer kan overleve i timer til dager forutsatt tilstedeværelse av 
organisk materiale (blod, sekreter/ekskreter)

• Økt risiko knyttet til infeksjonsstatus fra tidligere pasient



Traa MX; Barboza L; Doron S & al. Jr. Critical Care Medicine. 42(10):2151-7, 2014 Oct. 



• Objective 
Hand hygiene and environmental cleaning are essential infection prevention strategies, but the 

relative impact of each is unknown. 
• Method 
Agent-based model of patient-to-patient transmission—via the hands of transiently colonized 

healthcare workers and incompletely terminally cleaned rooms
• Results 
For all organisms, increases in hand hygiene compliance outperformed equal increases in 

thoroughness of terminal cleaning
• Conclusion
Hand hygiene should remain a priority for infection control programs, but environmental 

cleaning can have significant benefit for hospitals or individual hospital units that have either 
high hand hygiene compliance levels or low terminal cleaning thoroughness.

Infect Control Hosp Epidemiol 2014;35(9):1156-1162 



European Centre for Disease Prevention and Control
https://ecdc.europa.eu/en

Measures ESBL-producing
Enterobacteriaceae

Carbapenemase-
producing

Enterobacteriaceae

Active screening/surveillance X X

Patient cohorting X X

Isolation/contact precautions X X

Nurse cohorting X X

Hand hygiene X X

Bathing w/antiseptic agent X X

Environmental decontamination X X

Staff education X X

Flagging X X



Veien videre

• Overvåking av resistensutvikling

• Hovedfokus på horisontale tiltak

• Vurdere vertikale tiltak for utvalgte pasientpopulasjoner (intensiv-
/kreftpasienter)

• Implementering av basale smittevernrutiner



Mer informasjon på;
https://www.fhi.no/sv/forebygging-i-helsetjenesten/smittevern-i-institusjoner/

https://www.fhi.no/sv/antibiotikaresistens/


